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SUGESTII

Comisia pentru comer� interna�ional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezolu�ie ce urmează a 
fi adoptată:

Adresează Consiliului următoarele recomandări:

1. de a sprijini negocierile privind aderarea Irakului la Organizaţia Mondială a Comerţului 
(OMC) ca pas important către reintegrarea ţării în economia internaţională şi de a
conduce negocierile dintre Uniunea Europeană şi Irak privind un Acord comercial şi de 
cooperare de o asemenea manieră încât acesta să devină un element-cheie al aderării 
Irakului la OMC;

2. de a purta negocierile privind Acordul comercial şi de cooperare dintre UE şi Irak într-un 
mod care să faciliteze şi să încurajeze reformele interne din Irak şi care să apropie 
regimul comercial al Irakului de regulile şi disciplinele unui sistem multilateral;

3. de a oferi Irakului asistenţă în crearea de instituţii adecvate şi legitime care să permită 
reprezentanţilor săi să negocieze condiţiile de aderare şi de a încuraja acordarea continuă 
de asistenţă UE pentru promovarea aderării şi participării active a Irakului la organizaţii,  
convenţii şi tratate internaţionale precum Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD), Programul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD), Programul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Mediu (PNUM), 
Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), Protocolul de la Kyoto şi Convenţia asupra 
biodiversităţii;

4. de a se concentra pe implicarea Uniunii Europene în dezvoltarea Acordului internaţional 
cu Irak (ICI) şi pe sprijinirea reformelor Irakului vizând o economie de piaţă diversificată 
care să răspundă solicitărilor şi nevoilor societăţii irakiene şi să facă faţă cerinţelor şi 
posibilităţilor pentru o participare liberă şi justă la comerţul mondial; 

5. de a ţine cont de dezvoltarea şi diversitatea socio-economică a regiunilor constituţionale 
ale Irakului la elaborarea în viitor a politicii comerciale şi în contextul contribuţiilor la 
reconstrucţia ţării; 

6. de a concentra asistenţa continuă a UE în direcţia dezvoltării capacităţii instituţiilor 
administrative şi economice irakiene, în special cu privire la restructurarea cadrului 
instituţional, în special o bancă centrală independentă, o monedă stabilă, autorităţi 
bugetare şi fiscale şi o dezvoltare neîngrădită a pieţelor financiare, şi de a solicita 
sectorului privat să încurajeze reformele pieţei economice şi investiţiile străine directe;  

7. de a încuraja guvernul irakian să folosească veniturile provenite din vânzările de petrol 
într-un mod care să garanteze că acestea sunt reinvestite în Irak şi sunt gestionate de 
organisme specializate în achiziţii publice, supuse autorităţii supreme a guvernului 
irakian, având în vedere că aceasta ar trebui să fie o condiţie internă esenţială pentru ca 
UE să sprijine reconstruirea şi dezvoltarea economiei Irakului;
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8. de a admite că garantarea unor condiţii de egalitate atât pe plan legislativ, cât şi de facto
între investitorii străini constituie un avantaj reciproc şi de interes major atât pentru 
Uniunea Europeană, cât şi pentru Irak; 

9. de a garanta că organele executive ale instituţiilor Uniunii Europene oferă informaţii 
complete, regulate şi transparente privind cheltuirea şi punerea în aplicare a asistenţei 
UE, inclusiv despre fondurile care sunt folosite indirect prin intermediul altor organizaţii, 
precum Fondul Interna�ional pentru Reconstruc�ia Irakului (IRFFI);

10. de a informa Parlamentul în mod regulat cu privire la stadiul negocierilor dintre Uniune şi 
Irak privind comerţul şi cooperarea; 

11. de a încuraja instituirea unui dialog regulat între Comisie, Banca Mondială, Fondul 
Monetar Internaţional şi Banca Europeană de Investiţii, pentru a coordona căile şi 
iniţiativele de restructurare şi/sau anulare a datoriilor şi cerinţele de politică economică 
relevante;

12. de a sprijini instituirea progresivă a unei cooperări economice regionale ca un prim pas 
valoros spre reducerea tensiunilor şi permiţând o trecere treptată spre cooperarea politică 
şi de securitate în Irak.
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